جوان  22ساله در درياي بابلسر غرق شد
فرمانده انتظاميشهرستان بابلسر از وقوع غرق شدگي و مرگ جوان  22ساله حين شنا در منطقه ممنوعه خبر داد.به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ «عبداله رضواني» با اعالم اين خبر ،اظهار داشت:
در پي کسب خبري از مرکز فوريتهاي پليسي  110در ساعت  17روزيكشنبه مبني بر وقوع غرق شدگي در منطقه «پارک شورا « اين شهرستان ،ماموران انتظاميسريع ًا به محل حادثه عزيمت کردند.
وي تصريح کرد :ماموران با حضور در محل حادثه در بررسيهاي اوليه دريافتند ،فردي به نام «حميدرضا -ج»  22ساله که براي شنا به منطقه ممنوعه شنا رفته بود به علت عدم آشنايي به فنون شنا غرق
شد.فرمانده انتظاميشهرستان بابلسر ،افزود :با حضور گروههاي امداد و نجات جسد اين جوان از آب بيرون آورده و به سردخانه منتقل شد.سرهنگ رضواني با هشدار به شهروندان و مسافراني که براي شنا
به دريا مراجعه ميکنند از آنان خواست :از طرحهاي سالم سازي دريا و مناطقي که ناجيان غريق در آنجا حضور دارند براي شنا استفاده کنند تا دچار سانحه نشوند.

انهدام باند سارقان لوازم خودرو در بندرعباس

سقوط مرگبار شهروند اصفهاني در چاه آب

فرمانده انتظاميشهرســتان بندر عباس از انهدام باند  5نفره سارقان داخل خودرو و کابل
برق با  70فقره سرقت خبر داد.سرهنگ «اسماعيل مشايخ» در گفت و گو با پايگاه خبري
پليس ،بيان داشــت :در پي وقوع چندين فقره ســرقت در شهرستان بندرعباس خصوصا
ســرقت محتويات داخل خودرو و سيم برق  ،طرح شناسايي و دستگيري سارقان طي 48
ساعت به صورت ويژه در شهرستان اجرا شد.وي افزود :ماموران انتظاميبا گشت زنيهاي
محسوس و نا محسوس در محالت وقوع جرايم و انجام کار اطالعاتي ،اعضاء باند  5نفره
سارقان داخل خودرو و سيم برق راشناسايي و دستگير کردند.

حوادث دور دنيا
حمله با سالح سرد در خيابانهاي
لندن همچنان قرباني ميگيرد

رسانههاي انگليس گزارش دادند که شب
يكشــنبه در پي چندين مورد چاقوکشي
در خيابانهاي لندن  ۳نوجوان به شــدت
مجروح شدند که وضعيت جسماني آنها
وخيم گزارش شده است.به گزارش ميزان،
رسانههاي انگليس گزارش دادند که شب
یکشــنبه در پي چندين مورد چاقوکشي
در خيابانهاي لندن  ۳نوجوان به شــدت
مجروح شدند که وضعيت جسماني آنها
وخيم گزارش شــده است .در پي حوادث
خشونتبار شب یکشنبه که تنها در فاصله
چند ســاعت رخ دادند دو جوان  ۲۰ساله
و يک جوان  ۱۷ســاله به شدت مجروح
شــدند.پليس تحقيقات خود را درباره اين
حوادث آغاز کرده و تاکنون يک مظنون
نيز بازداشت شده است.روزيكشنبه و تنها
ســاعاتي پيش از اين  ۳مورد چاقوکشي،
حادثه حمله با سالح ديگري در نزديکي
ايستگاه مترو روي داد که در پي آن يک
فرد  ۳۵ساله جان خود را از دست داد.اين
حوادث در حالي روي ميدهد که خشونت
در انگليس و به خصوص در پايتخت اين
کشور از آغاز سال جاري ميالدي تاکنون
افزايش شــديدي داشته اســت.بحران
خشونت در لندن همچنان در حال افزايش
است و ماه مارس براي نخستين بار آمار
قتل در لندن از شهر نيويورک که آمار قتل
و جنايت بااليي دارد فراتر رفت.آمار منتشر
شده از سوي اداره آمار ملي انگليس نشان
ميدهد جرايم خشــونتبار در پايتخت
انگليس در سال  ۲۰۱۸افزايش شديدي
داشــته به گونهاي که در دو ماه نخست
سال جاري اين خشــونتها  ۵۰قرباني
گرفته و در حال حاضر نيز شمار قربانيان
به بيش از  ۷۴نفر رسيده است.
دستگيري راننده حادثهساز در ژاپن

پليس ژاپن از دستگيري رانندهاي خبر داد
که با خودرو وارد يک سوپر مارکت شد.به
گزارش ايسنا ،بنابر اعالم پليس ژاپن در
ايــن حادثه که عصر روز يک شــنبه در
استان «گونما» رخ داد يک راننده  ۵۵ساله
با خودرواش وارد يک ســوپر مارکت شد
و اين حادثه  ۱۴مجروح بر جا گذاشــت.
پليس ،راننده اين خودرو را به اتهام به خطر
انداختن جان افراد حاضر در اين ســوپر
مارکت دستگير کرد .گفته شده وضعيت
جســميپنج نفر از حادثه ديدگان وخيم
است.شــاهدان حادثه اظهار داشتند :اين
خودرو پيش از آنکه از ورودي شيشــهاي
ســوپر مارکت وارد ســاختمان شود در
پارکينگ محوطــه اطراف آن پارک بوده
اســت.به گزارش ژاپن تــودي ،جزئيات
بيشتري از اين حادثه منتشر نشده است.

پرونده
جاسازي محموله مواد مخدر
در کولرگازي

فرمانده انتظاميشــرق استان تهران از
کشف کشــف يک تن و  ۴۰۰کيلوگرم
حشيش و ترياک در شــرق اين استان
خبر داد و گفــت :اين ميــزان مواد در
محموله کولر گازي جاســازي شده بود.
به گزارش مهر ،سردار عبدالرضا ناظري
پيش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران
گفت :همــکاران بنده در معاونت مبارزه
با مواد مخدر شــرق اســتان تهران باند
مواد مخدري که با جا ســازي اين مواد
در بيــن محموله کاالهــي خارجي که
از مبادي رسميوارد کشــور ميشد ،را
شناسايي و منهدم کردند.وي افزود :اين
مواد مخدر در بيــن راه در محمولههاي
کاال جاسازي و به تهران منتقل ميشد.
فرمانده انتظاميشرق استان تهران ادامه
داد :پليس پس از رصد دقيق اقدامات اين
باند و هماهنگي با مقام محترم قضايي
و اقدامات اطالعاتي مناســب ،موفق به
کشــف يکي از اين محمولهها به وزن
يک تن و  ۴۰۰کيلوگرم از نوع ترياک و
حشيش شدند ،که در کانتينر حمل کولر
گازي جاسازي شــده بود.ناظري گفت:
يک نفر تاکنون دستگير و بقيه اعضاي
اين باند نيز شناســايي شده و عمليات
براي دســتگيري آنها ادامــه دارد.وي
گفت :يک دستگاه کانتينر کشنده نيز در
اين عمليات توقيف شد.

خبر ويژه

فرمانده انتظاميشهرستان اصفهان از سقوط يک شهروند اصفهاني در چاه آب  30متري و فوت
او خبر داد.سرهنگ يار دوستي در گفتوگو با پايگاه خبري پليس اظهار داشت :درپي اعالم مرکز
فوريتهاي پليســي  110مبني بر سقوط فردي در چاه آب در يکي از مناطق شهر «اصفهان»
بالفاصله گروه گشــت انتظامياين فرماندهي به محل اعزام شــدند.وي تصريح کرد :مأموران
اعزاميبه محل حادثه مشاهده کردند فردي  51ساله در اثر بياحتياطي به داخل چاه آب  30متري
ت داده است.وي ادامه داد :جسد متوفي توسط مأموران
سقوط کرده و متأسفانه جان خود را از دس 
اداره آتشنشاني به بيرون از چاه انتقال و در نهايت به پزشکي قانوني منتقل شد.

هموطنان مراقب باشــند تــا در دام
متهمان گرفتار نشوند

وي با بيان اين مطلب که وقوع کالهبرداري
توسط آژانسهايي که با اين ادعا در حال

ثبت نام دوســتداران فوتبال ميباشــند،
متصور است به هموطنان توصيه کرد که
مراقب باشند تا در دام آنان گرفتار نشوند.
جانشين پليس آگاهي ناجا ضمن هشدار
به شهروندان ،اعالم کرد :عالقمندان اين
رشته ورزشــي براي تهيه بليت مسابقات
جام جهاني بايد به مبادي ذيربط از جمله
سايت فدراسيون فوتبال ايران مراجعه کرده

و از آن طريق کسب اطالع کنند.اين مقام
ارشد انتظاميادامه دارد :افرادي که براي
ديدن مسابقات فوتبال قصد رفتن به کشور
روسيه را دارند بايد به مراکز و آژانسهاي
مسافرتي رسميکه مجوز سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري دارند مراجعه کرده
و از پرداخت هرگونه وجه و تحويل اسناد و
مدارک به افرادي که با تبليغات گسترده و

متهم درگيريهاي طايفهاي را دليل كودك ربايي عنوان كرد

وي به شــهروندان توصيــه کرد :به
آگهيهايــي که در فضــاي مجازي،
روزنامههــاي کثيراالنتشــار و يا در

سطح شهر يا معابر عموميدر خصوص
اعزام به تورهاي جام جهاني مشاهده
ميکنيد ،اعتماد نکنند.
جانشــين پليــس آگاهــي ناجــا از
شــهروندان خواســت بــراي اخــذ
ويزا شــخص ًا بــا ارائــه گذرنامه به
ســفارتخانهها مراجعــه و از دادن
مدارک به افراد ناشناس يا شرکتها
و آژانسهــاي غير معتبــر خودداري
کنند.اين مقام ارشــد انتظاميتوصيه
کرد :مسافرتهاي احتمالي هموطنان
عزيز به ساير کشورها براي شرکت در
مسابقات جام جهاني  2018روسيه و
تمايل به دريافت ارزها از مبادي غير
رسمياحتمال ارائه دالر ،يورو و ساير
ارزهاي جعلي از ســوي سودجويان و
قانون شــکنان به شــهروندان وجود
دارد که خروج ارزهاي جعلي از کشور
ميتوانــد تبعات منفي در بر داشــته
باشد.جانشــين پليس آگاهي ناجا به
پايــگاه اطالع رســاني پليس گفت:
الزم است هموطنان گرامي ،ارز مورد
نياز خود را از مبادي رسميتهيه کنند
تا اســير دام جاعالن و کالهبرداران
ارزهاي جعلي نشوند.

مدير عامل ستاد ديه خبر داد

رهايي کودک  ۴ساله از چنگال آدم ربايان

کودک ۴ســالهاي کــه بهعلــت درگيريهاي
طايفهاي در شهرستان آزادشهر ربوده شده بود ،با
تالش مأموران انتظاميسالم از دست آدمربابان
نجات يافت.
ســردار علي اکبر جاويدان فرمانده انتظامياستان
گلستان با اعالم اين خبر اظهار کرد :مردي ۳۴ساله
به پليس آگاهي شهرستان آزادشهر مراجعه و اعالم
کرد افرادي ناشناس با سر و صورتي بسته به درب
منزلش مراجعه و اقدام به درگيري و ضربوشــتم
وي و همســرش کردهاند.وي افزود :فرد شــاکي
بيان کــرد براي نجات جان خود و اعضاي خانواده
با خودرو از محل گريختيم ،اما آنها در مکاني خارج
از شــهر جلوي ما را گرفته و اقدام به ربودن پسر
چهار سالهام از داخل خودرو کرده بهسرعت از محل
متواري شدند.اين مقام ارشد انتظامياستان ادامه داد:
با توجه به حساســيت موضوع و هماهنگي مراجع
قضائي تحقيقات پليــس آگاهي در اين خصوص
آغاز شد.وي افزود :بررســيهاي مقدماتي پليس
آگاهي نشان داد چند روز پيش بين دو طايفه بر سر
اختالفات قوميو قبيلهاي درگيري و نزاعي صورت
گرفت که شــاکي عضو يکي از آن طايفهها بوده
اســت ،لذا با اين احتمال که اقدام مجرمانه توسط
طايفه مقابل صورت گرفته باشد تحقيقات پليسي
بهصورت ويژه در دســتور کار قرار گرفت.ســردار
جاويدان تصريح کرد :با اشراف اطالعاتي و تالش
بيوقفه پليس ،ســرانجام يکي از آدمرباها در حالي
که با سواري زانتيا در سطح شهر در تردد بود توسط
مأموران شناسايي و طي يک تعقيب و گريز پليسي
خودرو متوقف و راننده آن دســتگير شــد.فرمانده
انتظاميگلســتان ادامــه داد :متهم بــراي انجام
تحقيقات به پليس آگاهي منتقل شد و در تحقيقات
صورتگرفته اعالم کرد بهعلت درگيري و دعوايي
که چند روز پيش شاکي با طايفه آنها داشته ،اقدام

به همه تورهاي جام جهاني اعتماد
نکنید

برگزاري  ۴۰۰جشن گلريزان براي آزادي زندانيان

به اين عمل مجرمانه کرده است.سردار جاويدان به
باشگاه خبرنگاران جوان،گفت :با ادامه تحقيقات و
تنگ کردن عرصه بر آدمربايان ،محل اختفاءکودک
چهارساله شناسايي شد و مأموران موفق به آزادي
کودک از چنگال آدمرباها شدند که تحقيقات پليس
در اين رابطه ادامه دارد.همچنين در راســتاي اخبار
اين حوزه چندي قبل  ،گروگان  4ساله که قرباني
اختالف حساب پدرش شده بود ،آزاد و مرد آدم ربا
دستگير شد .سرهنگ شريفي رئيس کالنتري ۱۵۳
شــهرک وليعصر (عج) گفت :درپي اعالم خبر آدم
ربايي در خيابان حيدري جنوبي ماموران بالفاصله
در صحنه حاضر و پس ازتحقيقات ميداني مشخص
شد درپي معامله يک دســتگاه خودروي پژو ۲۰۶
واختالف حساب ناشي از معامله  ،فروشنده به همراه
چند نفر اقدام به گروگان گيري کودک خردسال ۴
ساله خريدار کردند.سريعا با بکارگيري نيروها اجراي
طرح شناسايي و دستگيري آنان در دستور کار قرار
گرفت .بــا اقدامات فني و بکار بردن شــيوههاي
عمليات رواني با اقوام و نزديکان رباينده اصلي که
فروشنده خودرو بود نهايتا متقاعد شد فرزند خردسال
را تسليم خانواده شاکي کند.فرد گروگان گير ساعاتي
بعد در يک قرار کودک را تحويل خانوادهاش داد.

مديرعامل ستاد ديه کشــور با تقدير از همياري
خيريــن در راســتاي آزادي محکومــان جرايم
غيرعمــد از افزايش تعداد برگزاري جشــنهاي
گلريزان اين نهاد تا  ۴۰۰مراســم در ماه رمضان
خبر داد.به گزارش مهر  ،ســيد اسدا ...جواليي با
اشــاره به منابع مالي اين نهاد حمايتي گفت :از
ابتداي تاســيس اين مجموعــه ،مبالغ مورد نياز
بدهــکاران مالي و ديــات از طريق کمکهاي
نوعدوســتانه خيرين يا از محل برگزاري همين
جشــنهاي گلريزان تامين شده و اگر چه درصد
کمياز محبوســان واجد شــرايط جهت دريافت
وام به موسسات مالي يا بانکهاي عامل معرفي
شدهاند اما همين جمعيت کوچک به دليل موانع
بانکي مربوط به تضامين يا سابقه حبس بيبهره
از حمايتهاي ســتاد ديه نبودند.وي اســتقبال
عمومياز جشــنهاي گلريزان امسال را نشان از
اعتماد خيرين به اين ســتاد مطرح کرد و افزود:
رمضان ســال گذشــته در مجموع ميزبان ۳۱۳
جشن گلريزان بوديم اما امسال به دليل افزايش
تعداد محکومان غيرعمد تا  ۱۸هزار زنداني و البته
افزايش نرخ ديه و تورم به منظور کاهش حداکثري
جمعيت فعلي محبوســان برگزاري  ۳۷۷جشن
گلريزان را طراحي کرديم که عالوه بر اين برنامه
سازماني ،خرســنديم تا به امروز با استقبالي که
صورت گرفته استانهاي بزرگ کشور در تدارک
برپايي مراسم ديگري هستند.مديرعامل ستاد ديه
کشور يادآور شد :تا به امروز  ۹۰درصد جشنهاي
گلريزان برگزار شده و براي نمونه خيرين استان
فارس با شــرکت در بيش از  ۲۵جشن گلريزان
کمکــي معادل  ۹۲ميليــارد و  ۹۶۰ميليون ريال
براي آزادي زندانيان غيرعمــد اهدا کردهاند که
البته اين مبلغ به دليل تداوم برنامههاي گلريزان
تا پايان ماه رمضان افزايش هم خواهد داشــت.

جواليي با اشاره به استانهايي که بيشترين جذب
مشارکتهاي مردميرا داشتند ،گفت :بعد از مردم
نوعدوســت اســتان فارس ،اصفهانيها در قالب
برگزاري چهار جشن گلريزان و جمعآوري مبلغي
معادل  ۶۷ميليارد ريال ،خوزســتانيها با کمکي
افزون بــر  ۵۵ميليارد ريــال و تبريزيها نيز با
حمايت  ۲۳ميليارد ريالي خود در رتبههاي بعدي
اين فهرســت قرار دادند.وي با اشاره به فهرست
ارايه شده از سوي  ۲۰استان ،رقم جمعآوري شده
در اين گلريزانها را  ۵۰۰ميليارد ريال مطرح کرد
و افزود :با اين کمک خيرين به طور قطع درصد
قابل توجهــي از زندانيان غيرعمــد حال حاضر
ندامتگاههاي کشــور آزاد و به آغــوش خانواده
بازخواهد گشــت.مديرعامل ستاد ديه کشور بيان
کرد :چراغ جشــنهاي گلريزان امسال با کمک
 ۴۰۰ميليارد توماني رهبر معظم انقالب روشــن
و تا به امروز غير از مراجعات حضوري به ســتاد،
خودپردازهــا يا بانکهاي عامــل ،تنها از طريق
سامانه تلفن همراه بيش از  ۳۵۰۰نيکوکار با وارد
کردن کد دســتوري «  » * ۷۸۰ * ۷۷۷۷در امر
آزادي  ۱۸هزار محبوس نيازمند زندانهاي کشور
مشارکت داشتهاند.

متهمان روانه زندان شدند

خريداران سايت ديوار ،سارقان خودرو از آب درآمدند

کارآگاهان پليس آگاهي استان  3 ،سارق را
که با مالکان خودروهاي فروشي در سايت
ديوار تماس و تحت عنوان خريدار تعداد 11
دستگاه خودرو را سرقت کرده بودند ،دستگير
کردند.
سرهنگ ســعيد ســليميان رئيس پليس
آگاهي اســتان در گفتوگو با پايگاه خبري
پليس اظهار داشت :در پي شکايت تعدادي
از همشهريان مبني بر سرقت خودروي آنها
توسط  3فرد ناشناس ،رسيدگي به موضوع
در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت
پليس آگاهي قرار گرفت.وي تصريح کرد :در
بررسيهاي ب ه عملآمده مشخص شد اين

ســارقان بامالکان خودروهاي فروشي در
سايت ديوار تماس و پس از نوشتن قولنامه
و اخذ وکالت تعويض پالک از فروشنده او را
فريب ميدادند و خودرو را سرقت ميکردند.
سرهنگ سليميان گفت :کارآگاهان پليس
آگاهي پس از انجام يک ســري کارهاي
تخصصي موفق شدند  3سارق را شناسايي
و پس از هماهنگي قضائي آنها را دستگير
کنند.اين مقام انتظاميافزود :افراد دستگير
شده به سرقت  11دســتگاه خودرو شامل
اپتيما ،هيونــداي آزرا ،ام وي ام ،پرايد ،پژو
پارس ،ســمند و پرايد بــه ارزش  3ميليارد
ريال اعتراف کردند .همچنين در راســتاي
اخبار اين حوزه  ،ســارقان خشن که بعد از
شناسايي فروشندگان خودرو در سايت ديوار
در قرار ســاختگي خودروي آنها را سرقت
ميکردند ،بازداشــت شدند .اولين شکايت
عليه باند را صاحب يک خــودروي اپتيما
مطرح کرد .او گفت :من صاحب مغازهاي در
فلکه اول تهرانپارس هستم .چند روز قبل
براي فروش ماشينم که يک خودروي اپتيما

است به سايت ديوار آگهي فروش دادم .روز
گذشته مردي تماس گرفت و گفت که قصد
خريد دارد .من هم نشــاني مغازهام را به او
دادم .لحظاتي قبل دو مرد جوان وارد شدند و
خودشان را خريدار معرفي کردند.بعد از توافق
بر سر قيمت ،ناگهان به من حمله کردند تا
سوئيچ ماشين را از من بگيرند .با هم درگير
بوديم تا اينکه يکي از دوستانم وارد شد .او
بعد از ديدن درگيري از همسايهها درخواست
کمک کرد .آنها هم ترسيدند و بدون اينکه
موفق به سرقت شوند ،فرار کردند.
بررسيها در اين باره جريان داشت تا اينکه
 ۱۴آبا ن  96شــکايت مشابهي به مأموران
کالنتري  ۱۴۷گلبرگ گزارش شد .شاکي
در شــرح ماجرا به کارآگاهان پايگاه چهارم
پليس آگاهي که به دســتور بازپرس شعبه
هفتم دادســراي ناحيه ۲۷مأمور رسيدگي
به پرونده شــده بودند ،گفت :سيام مهرماه
براي فروش خــودروي اپتيماي خودم که
۱۷۰ميليون تومان قيمت دارد به سايت ديوار
آگهي دادم.

همان روز دو مرد جوان براي خريد تماس
گرفتند و به خانهام در خيابان گلبرگ آمدند،
اما بر ســر قيمت نتوانستيم توافق کنيم تا
اينکه  ۱۴آبانماه دوباره تماس گرفتند .اين
بار ســر قيمت توافق کرديم و براي خريد
بــه خانهام آمدند .بــراي تنظيم قولنامه به
پارکينگ ساختمان رفتيم .آنجا بود که به من
حمله کرده و با تهديد چاقو و شوکر من را به
صندوق عقب ماشين انداختند و از ساختمان
خارج شدند.
آنهــا در محلي که بعداً فهميــدم بزرگراه
شهيد ياسيني اســت من را بيرون انداخته
و فرار کردند .بعد از مطرح شــدن شکايت،
کارآگاهان پليس راهي مغازه اولين شاکي
شده و متوجه شــدند که محل به دوربين
مداربسته مجهز است.
آنها بعد از بررســي تصاوير دوربين موفق
شدند چهره يکي از متهمان که از مجرمان
سابقهدار بود را شناسايي کنند .عليرضا .ج ۲۵
ساله آخرين بار به اتهام کيفقاپي دستگير و
روانه زندان شده بود .دومين شاکي هم بعد
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يك كشته و  4مجروح
به دنبال تصادف پرايد و پژو

دا م شيادان براي کالهبرداري از عالقمندان حضور در جام جهاني

فريبنده مدعي اجراي تورهاي جام جهاني
هستند ،خودداري کنند.
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حوادث
حوادث در ايران

جانشين پليس آگاهي ناجا هشدار داد

گروه حوادث :جانشين پليس آگاهي ناجا با
اشاره به آغاز مسابقات جام جهاني روسيه
در خصوص تهيه بليت ،اخذ ويزا ،خريد ارز
و انتخاب تور گردشگري و چگونگي گرفتار
نشدن در دام کالهبرداران ،راهکارهايي را
خطاب به عالقمندان اين مسابقات اعالم
کرد.
سردار مســعود منفرد جانشــين پليس
آگاهي ناجا با اشاره به برگزاري مسابقات
جام جهاني روسيه و تکاپوي عالقمندان
براي خريد بليت و حضور در اين مسابقات،
اظهارداشــت :در هميــن رابطــه برخي
آژانسهاي مسافرتي به صورت غيرمجاز
فعاليت کردهانــد؛ به گونهاي که از طريق
روشهاي مختلف نظير تبليغات گسترده و
فريبنده خصوص ًا در فضاي مجازي ،چاپ
آگهي در مطبوعات و يا پخش آن در سطح
شهر براي فروش بليت مسابقات و اعزام
دوستداران فوتبال به کشور روسيه از طريق
تورهاي جام جهاني اقدام ميکنند.
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از ديــدن تصاوير دو متهم ،آنها را به عنوان
ســارقان خودروي خود شناسايي کرد .در
شاخه ديگري از بررسيها مخفيگاه عليرضا
در خيابان منصور شناســايي شــد و محل
تحت نظر قــرار گرفت .مأمــوران پليس
سرانجام ســاعت  ۲۱شــامگاه  ۲۴آذرماه
متهم را ســوار بر اپتيماي سرقتي بازداشت
کردند .او در اولين بازجوييها به ســرقت
اعتــراف کــرد و گفت که طراح ســرقت
شــوهر خاله ۴۵سالهاش جالل.ب است .او
همچنين همدست ۲۴سالهاش مسعود را هم
به پليس معرفي کرد .با اطالعاتي که متهم
در اختيار پليس گذاشت ابتدا مسعود در اتابک
شناســايي و بازداشت شد .او در بازجوييها
به همدستي در سرقت اعتراف کرد و تأييد
کرد که جالل سردسته باند است .تحقيقات
درباره سوابق جالل حکايت از اين داشت که
او از مجرمان سابقهدار و تحت تعقيب پليس
است .کارآگاهان سرانجام مخفيگاه جالل را
در بلوار پروين شناسايي و ساعت يک بامداد
او را بازداشت کردند.

رئيس پليس راه شمالي استان فارس گفت :بر
اثر برخورد يک دستگاه پرايد با يک دستگاه
پژو پارس در محور روستايي شهرستان زرين
دشت ،يک نفر کشته و  ۴نفر مجروح شدند.
به گزارش ميزان  ،ســرهنگ احمد احمدي
درباره جزييــات اين حادثــه مرگبار گفت
 :در پــي اعالم مرکز فوريتهاي پليســي
 ۱۱۰مبنــي بر وقوع تصادف فوتي در محور
روستايي شهرســتان زرين دشت ،بالفاصله
مأموران در محل حاضر شــدند.وي افزود:
مأموران در بررســيهاي اوليه پي بردند که
يک دستگاه پرايد با يک سرنشين به شدت با
يک دستگاه پژو پارس با  ۴سرنشين برخورد
کرده است و در نتيجه يکي از سرنشينان پژو
پارس در دم فوت و ديگر سرنشينان خودروها
مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.سرهنگ
احمدي تصريح کرد :کارشناسان علت وقوع
اين حادثه رانندگي را انحراف به چپ از سوي
راننده پــژو پارس اعالم کردند.رئيس پليس
راه شــمالي خاطر نشــان کرد :به رانندگان
عزيز توصيه ميشــود از عجله و شتاب بي
مورد حيــن رانندگي خودداري و براي حفظ
سالمتي خود و همسفران به قوانين رانندگي
احتــرام بگذارند تا شــاهد چنيــن حوادث
دلخراشينباشيم.
اعتراف مجرم حرفهاي
به زورگيري در گنبد كاووس

جانشــين فرمانده انتظامياستان گلستان از
دستگيري سارق سابقه دار و اعتراف وي به
 26فقره سرقتهاي به عنف و زورگيري در
گنبد كاووس خبر داد.سرهنگ مسعود فروزان
در گفت و گو با پايگاه خبري پليس ،گفت:
در پي وقوع ســرقتهاي متعدد به عنف در
شهرســتان» گنبد کاووس» ،شناســايي و
دستگيري سارقان به صورت ويژه در دستور
كار ماموران پليــس آگاهي قرار گرفت.وي
افزود :متهم با شناسايي افراد ميانسال و مسن
كه براي انجام امور بانكي به عابر بانكهاي
نقاط خلوت شهر مراجعه ميكردند در يك
فرصت مناسب و با تهديد چاقو ،وجه نقد يا
گوشي تلفن همراه آنان را سرقت ميكرد.اين
مقام انتظاميادامه داد :با توجه به حساسيت
موضوع ،تيميويــژه از کارآگاهان پليس و
ماموران انتظاميبا بررسي صحنههاي سرقت
به صورت محســوس و نامحســوس تردد
سارقان را تحت مراقبت قرار دادند.سرهنگ
فــروزان تصريح کرد :پــس از چند روز كار
اطالعاتي ،سارق حرفهاي و سابقه دار كه در
جست و جوي ســوژه جديد خود بود توسط
ماموران شناسايي و طي يك تعقيب و گريز
پليسي دستگير شد.
نقشه فرارهاليودي زندانيان
«رامشيري» ناکام ماند

دادستان عموميو انقالب رامهرمز از حمله
مسلحانه به ماشين حامل زندانيان در جاده
رامشير  -رامهرمز خبرداد .هرچند اين حمله
ناموفق بود اما دوتن از ماموران زخميشدند.
به گزارش فارس  ،عليرضا قاســمينژاد در
جمع خبرنــگاران ،اظهار کــرد :حمله افراد
ناشناس براي فراري دادن زندانيان در جاده
رامشــير  -رامهرمز ناکام مانــد.وي با بيان
اينکه اين متهمان از رامشير در حال انتقال به
زندان رامهرمز بودند ،افزود :مأموران نيروي
انتظاميکه درحال انتقال متهمان بودند توسط
دو موتورسوار مهاجم مورد اصابت گلوله قرار
گرفتند که وضعيت عموميآنها رضايت بخش
است.دادســتان عموميو انقالب شهرستان
رامهرمــز با بيان اينکه هيچکدام از زندانيان
موفق به فرار نشــدند ،عنوان کرد :شناسايي
مهاجمان توسط مأموران انجام شده و تالش
براي دستگيري آنها آغاز شده است.
 30هزار ليتر سوخت قاچاق
به مقصد نرسيد

فرمانده انتظاميالرســتان گفت :با تالش
ماموران پليس آگاهي 30 ،هزار ليتر گازوئيل
قاچاق به ارزش  600ميليون ريال کشــف
و يک دســتگاه کاميون کشــنده توقيف
شد.سرهنگ «حسين ديندارلو» در گفت و
گــو با پايگاه خبري پليس ،در بيان جزئيات
دقيق اين خبر گفت :در پي تشديد اقدامات
انتظاميو برخــورد قاطع بــا قاچاقچيان،
ماموران پليس آگاهي شهرســتان الرستان
مطلع شدند شخصي به هويت معلوم با يك
دســتگاه تريلر قصد انتقال سوخت قاچاق
از الرســتان به بندرعباس دارد.وي افزود:
موضوع در دســتور كار ماموران قرار گرفت
و سريعا به محل مورد نظر اعزام و خودرو را
مشاهده و براي بررسي بيشتر آن را به پليس
آگاهي انتقال دادند.

